


 



1.Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, спеціальність, 

ступінь здобувача вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 
19 «Архітектура та 

будівництво» 

 
Вибіркова 

Модулів -                 2  
Спеціальність  - 193 “Геодезія 
та землеустрій” 

 
 
 
 
 
 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів- 2 1 – й  1 - й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

 
Семестр  

 
2 – й  

 
1- й   

 
2-й 

Лекції  

14 год 4год 0 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних — 5 
самостійної роботи  
студента – 3 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ступінь здобувача вищої 
освіти: 

 
“Магістр” 

 
 

Мова навчання:  
українська 

   
Практичні, семінарські 

16 год. 2 год. 2 год 
Лабораторні  

  
Самостійна робота 

60год. 42год. 40 год 
Індивідуальні завдання 

 КР – 10 год. 
Вид контролю:  

залік залік 
 Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до    
                     самостійної  і індивідуальної роботи становить (%): 
    для денної форми навчання — 30/60 
    для заочної форми навчання — 8/82 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

            Навчальна  дисципліна “Проектування і побудова опорних 

геодезичних мереж”  відноситься до складу вибіркових  дисциплін освітньо-

професійної програми “Геодезія та землеустрій” підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня “Магістр” . 

          Передумовами для вивчення дисципліни “Проектування і побудова 

опорних геодезичних мереж”  є формування  у студентів компетентностей у 

геодезії, вищої геодезії та інженерної геодезії. 

           Мета навчальної дисципліни “Проектування і побудова опорних 

геодезичних мереж”  є формування у студентів системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок з проектування  геодезичних мереж різними 

методами, попередньої оцінки їх точності,  складання проекту геодезичних 

робіт. 

           В результаті вивчення дисципліни у студентів формуються фахові 

(спеціальні) компетентності: 

    - Оперування базовими знаннями з геодезії щодо теоретичних основ 

геодезії, топографічного і кадастрового знімання. 

    - Знання основних нормативно- правових актів та довідкових матеріалів, 

чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів в професійній діяльності.  

    - Розуміння і професійне використання передових технологій і новітніх 

методів проведення геодезичних, землевпорядних та кадастрових робіт. 

    - Знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення та правил експлуатації геодезичного, фотограмметричного, 

навігаційного устаткування та обладнання. 

    - Знання спеціалізованого програмного забезпечення і ГІС систем та базові 

вміння програмувати для вирішення прикладних професійних задач. 

    - Збір і обробка вихідних даних: використовувати методи збирання 

інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації 

відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання.  



     - Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також вибору 

технічних засобів для їх виконання.  

     - Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку апріорної 

оцінки точності та вибору технологій проектування і виконання прикладних 

професійних завдань.  

    -Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.  

 

 3. Результати навчання 
 
    Програмні результати вивчення дисципліни “Проектування і побудова 

опорних геодезичних мереж”: 

   - Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і кадастрового знімання, складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування  Землі та фотограмметрії.  

    -Застосовувати поняттєвий, термінологічний, концептуальний апарат 

геодезії, теоретичні й емпіричні досягнення науки на рівні, що дозволяє 

інтерпретувати природно- та суспільно-географічні явища і процеси, 

пов’язувати та порівнювати різні погляди на проблемні питання 

раціонального природокористування й планування.  

    -Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та 

прикладних досліджень; знати методологію системних досліджень, методів 

дослідження та  

аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття, 

багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань в галузі 

професійної діяльності.  

     -Володіти основними прийомами і методами виконання геодезичних 

робіт.  

     -Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних 

мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань 



місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування,  

проектування, геодезичних мереж.  

   -Використовувати методи збирання інформації в галузі. 

    -Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних 

кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та 

комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних.  

    -Володіти технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Програма навчальної дисципліни 
Теми змістовних модулів, лекцій, орієнтовний перелік 

питань 
Література 

1 2 

Змістовий модуль 1  
1.1.Геодезична основа топографо-геодезичних робіт. 

1. Загальні відомості. 
2. Державна геодезична мережа. 
3. Геодезичні мережі спеціального призначення. 

 
[5] стор.1-4 

1.2.Кутові та лінійні вимірювання в полігонометрії 
(тріангуляції, трилатерації). 

1. Кутові вимірювання в полігонометрії і 
тріангуляції. 

2. Лінійні вимірювання в полігонометрії і 
трилатерації. 

 
[5] стор.38- 45 
стор.101-103 

1.3.Створення геодезичної мережі способом 
полігонометрії. 

1. Проектування полігонометричних мереж. 
2. Рекогностування полігонометричних ходів. 
3. Кутові вимірювання в полігонометричних ходах. 
4. Вимірювання сторін. 

 
[5] стор.92- 103 

1.4. Попередня оцінка точності запроектованої мережі. 
1. Оцінка точності окремого полігонометричного 

ходу. 
2. Оцінка точності мереж тріангуляції і трилатерації. 

 
[5] стор.93- 99 

Змістовий модуль 2  
2.1.Нівелірна (висотна) мережа. 

1. Нівелірна (висотна) мережа. Загальні положення. 
2. Гравіметрична мережа. 
3. Геодезичний моніторінг пунктів ДГМ.  

 
[4] стор.145-146 

[4] стор. 3-4 

2.2.Створення нівелірних (висотних) мереж. 
1. Технологічна схема робіт при створені нівелірних 
мереж. 
2 Проектування нівелірних робіт. 
3 Рекогностування ліній нівелювання. 

 
[5] стор.146-149 

2.3.Створення геодезичних мереж супутниковим 
методом. 

1. Загальні відомості. 
2. Проектування мереж. 
3. Рекогностування пунктів. 

 
[7] стор.352-358 

 
 
 
 



5.Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістовних модулів і тем 
Кількість годин  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Державна геодезична мережа 

Тема 1.1.Геодезична основа топографо-
геодезичних мереж 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема 1.2. Кутові та лінійні вимірювання в 
полігонометрії (тріангуляції, трилатерації). 

12 2 2   8 12  2   10 

Тема 1.3. Створення геодезичної мережі 
способом полігонометрії. 

12 2 2   8 14 2    10 

Тема 1.4. Попередня оцінка точності 
запроектованої мережі 

40 2 2   6 10     10 

Разом за змістовий модуль 1  46 8 8   30 48 4 4   40 
Змістовий модуль 2. Висотні геодезичні мережі 

Тема 2.1. Нівелірна (висотна) мережа. 14 2 2   10 12     12 
Тема 2.2. Створення нівелірних (висотних) 
мереж 

14 2 2   10 15     15 

Тема 2.3. Створення геодезичних мереж 
супутниковим методом 

16 2 4   10 15     15 

Разом за змістовий модуль 2 44 6 8   30 42     42 
Разом за дисципліну 90 14 16   60 90 4 4   82 

             
 



6.Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Теми лабораторних занять Кількість годин 
Денна  Заочна  

 Змістовий модуль 1 
 

  

1.1. Вимірювання кутів способом кругових 
прийомів 

2  

1.2. Вимірювання кутів способом комбінацій 
 

2  

1.3. Проектування окремого полігонометричного 
ходу 

2 2 

 
 

Модульна контрольна робота №1 2  

 
 

Разом за змістовий модуль 1 8 2 

 Змістовий модуль 2 
 

  

2.1. 
 

Проектування нівелірного ходу ІІІ класу 2 2 

2.2. 
 

Робота на станції нівелювання ІІІ класу 2  

2.3.  Проектування геодезичних мереж 
супутниковим методом 

2  

 Модульна контрольна робота №2 
 

2  

 Разом за змістовий модуль 1 
 

8 2 

 Разом за дисципліну 
 

16 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Питання (тема) Кількість 
годин 

1 Державна геодезична мережа 
 

2 

2 Геодезичні мережі спеціального призначення 
 

5 

3 Проектування полігонометричних мереж 
 

10 

4 Кутові і лінійні вимірювання у полігонометричних 
ходах 

6 

5 Попередня оцінка точності запроектованої мережі 
 

4 

6 Нівелірна (висотна) мережа. 
 

5 

7 Гравіметрична мережа 
 

2 

8 Створення нівелірних (висотних) мереж 
 

8 

9 Створення геодезичних мереж супутниковим 
методом 

10 

10 Обробка супутникових спостережень та оцінка 
точності 

8 

 Разом     60 
 
 

8. Методи навчання. 
 

  Методи навчання — це способи спільної роботи викладача і студентів, 

спрямовані на засвоєння студентами теоретичних знань, придбання 

практичних навичок і умінь, розвиток у них пізнавальних здібностей, 

формування високих моральних, ділових та професійних якостей. 

      При проведені лекційних і лабораторних робіт з дисципліни 

«Проектування і побудова опорних геодезичних мереж» застосовують 

словесні, іноваційні, наочні та практичні методи навчання, які приведені в 

схемі 1.  

 



9.Форма підсумкового контролю успішності навчання 

     Якість зосвоєння змісту навчальної дисципліни оцінюється за 100-

бальною шкалою з наступним  переведенням у національну шкалу 

(чотирибальну – “відмінно”, “добре”, “задовільно”, незадовільно” чи 

вербальну – “зараховано”, “незараховано”) та шкалу  ЕКТС згідно з 

таблицею 1. 

Шкала оцінювання  
                                                                                                             Таблиця 1 

Оцінки (бали) за шкалою університету Підсумкова оцінка 
з дисципліни за 
діючою 
національною 
шкалою 

Тестовий контроль Бали за поточний  
контроль, 
письмову роботу, 
підсумковий 
контроль 

 
Умовна 
оцінка 

Відсоток 
правильних 
відповідей 

 
Бали 

100 100 100  5+  
5 

“відмінно” 
95-99 95-99 95-99 5 
90-94 90-94 90-94  5- 
85-89 85-89 85-89   4+  

4 
“добре” 

80-84 80-84 80-84 4 
75-79 75-79 75-79  4- 
70-74 70-74 70-74  3+  

3 
“задовільно 

65-69 65-69 65-69 3 
60-64 60-64 60-64  3- 
0-59 0-59 0-59 2 2 

“незадовільно 
  60-100  Зараховано 

 

       Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і 

критерії оцінювання наведена в таблиці 2 

      Оцінювання знань студентів з дисципліни “Проектування і побудова 

опорних геодезичних мереж” здійснюється у формі поточного, модульного та 

підсумкового контролів, які передбачені “Положенням про систему 

оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в ОДАУ” 

      Поточний контроль – це оцінка роботи студентів за всіма видами 

аудиторних занять та самостійної роботи, яка відображає навчальні 

досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни. 



Поточний контроль проводиться у формі:комп'ютерного тестування, 

усного опитування або письмового експрес-контролю на лабораторно-

практичних заняттях, виконання та захисту лабораторних робіт, опрацювання  

завдань в робочих зошитах, підготовки статей, презентацій, доповідей на 

конференціях, написання рефератів та інш, підготовка конспектів навчальних 

чи наукових тем. 

      Контроль і облік поточної успішності студентів здійснюється шляхом 

виставлення в журналі обліку роботи викладача оцінок, отриманих 

студентами за кожний зарахований вид роботи, згідно із робочою програмою 

дисципліни. 

Результати поточного контролю враховуються викладачем при визначенні 

підсумкової оцінки за модуль. 

       Модульний контроль  це перевірка знань студентів після вивчення 

логічно завершеної частини навчальної програми (модуля). Модульний 

контроль  проводиться за розкладом аудиторних занять за: 

- тестами в електронному варіанті; 

- в письмовій формі з вирішенням ситуаційної задачі чи практичного 

завдання. 

Форму проведення модульного  контролю визначається  рішенням кафедри 

на якій ведеться дана дисципліна. 

      До модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали індивідуальний навчальний план, тобто передбачені в конкретному 

змістовому модулі всі види навчальної роботи. 

      Бал за модуль розраховується з урахуванням балів за поточний контроль і 

модульну контрольну роботу.  

Оцінювання поточного та модульного контролів здійснюється за 100 

бальною шкалою з подальшим переведенням у національну шкалу і шкалу 

ЕКТС.   

       Модуль за який студент отримав від 0 до 59 балів із 100 можливих 



підлягає перездачі (один раз). Перездача модулів з метою підвищення 

позитивної оцінки дозволяється один раз. 

       За навчальним планом підсумковий контроль з дисципліни здійснюється 

у формі заліку, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу 

оцінюється на підставі результатів модульного контролю. Присутність 

здобувача вищої освіти при виставлені семестрового заліку не обов'язкова. 

      Складання заліку завершується до початку екзаменаційної сесії. 

Додаткових контрольних заходів щодо прийому заліку не допускається. 

        Результати заліку оцінюються за 100-бальною шкалою, яка відповідає 

національній шкалі - “зараховано”, “незараховано” та шкалі ЕКТС. 

      Студент не отримує залік, якщо кількість балів, одержаних з будь-якого 

модуля з дисципліни у семестрі менше 60 балів. 

 
Засоби діагностики успішності навчання проводяться у відповідності з 

табл.2 

 



Таблиця 2.Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критеріями оцінювання 
Сума 
балів за 
100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ЕСТS 

Значен 
ня 
оцінки 
ЕСТS  

 Рівень 
компетент 
ності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

1 2 3 4 5 6 7 
90-100 А Відмін 

но 
Студент виявляє особливі творчі здібності , вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 
аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили. 

Високий 
(творчий) 

відмінно  зарахова
но 

82-89 В дуже 
добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна. 

Достатній  
(конструктивно 

варіативний) 

добре  

74-81 С добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача; в цілому 
самостійно застосовувати її на практиці; контролювати 
власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

Середній 
(репродуктивн

ий) 

Задовіль 
но 

 

64-73 D задовіл
ьно 

Студент віідтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання  і розуміння основних положен; 
з допомогою викладача може аналізуваити навчальний 
матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих 

   



1 2 3 4 
60-63 Е достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищого за початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні. 

35-59 FХ незадовіль
но з мож 
ливістю 
повторног
о складан 
ня семес 
трового 
контролю 

Студент володіє  матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу 

1-34 F Незадовіл
ьно з обо 
в'язковим 
повторни
м вивчен 
ням заліко 
вого 
кредиту 

Студент володіє  матеріалом на рівні елементарного 
розпізнавання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів 

   



10. Методичне забезпечення 

1.Топографічні карти масштаба 1:10 000, 1:25 000. 

2.Масштабні лінійки та циркулі – вимірники. 

3.Геодезичні транспортири. 

4.Полярні планіметри. 

5.Електронний тахеометр . 

6.Нівеліри Н-3. 

7.Нівелірні рейки. 

8.Мірні стрічки та рулетки. 

9.Лазерна рулетка Leica DlSTO А5 

 

11.Рекомендована література 
Основна. 
   1. Інструкція з топографічного знімання для масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500.  (ГКНТА-2.04-02-98.) К.: Укргеоінформ,  - 1999. – 156 с. 

    2.Инструкция по нивелированию I,II,III и IY кл. М.:Недра, 1990.  

   3.Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів  (ГКНТА-2.01, 02-01- 

93.) –  К.: ГУГК і К, 1994. – 

   4.Порядок побудови Державної геодезичної мережі.  Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013р. “646 

   5.ПеровичЛ..М., Лісевич М.П. Геодезія, ч.ІІ Навчальний посібник 
– Львів:”Новий світ – 2000” 2005.-208с. 

Додаткова. 
    6.Островський А.Л. Геодезія.Частина перша. Топографія : навч. посібник/ 

Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 440 с. 

    7.Островський А.Л. Геодезія.Частина друга. Підручник для вузів/ 
Островський Мороз О.І., Тартнавський  В.Л./– Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2007. – 508 с. 
    8.Монін І.Ф. Вища геодезія : Підручник – К : Вища школа, 1883. – 
230с. 



 

12.Інформаційні ресурси 

1.http://lib4all.ru/base/B2005/B2005Content.php# 

2.http://www.Complexdoc.ru/ntdtext/534183/1 

3.http://www.sbh./articles/art4 - l.htm 

4.http://www.stroyspot/ru/tehnologii/vozvedenie  podzemnoi chasti karkasnyh 

zdanii/html 

5.http://www.ais.by/story/3702. 

6.http://www.Complexdoc.ru/ntdtext/534182/1 

7.http://www.Complexdoc.ru/text/ГОСТ%2026433.2-94 

8.http://www.Complexdoc.ru/text/ГОСТ%20Р%2051872-2002 

 
 
 


